
Klipsch w ostatnim półroczu stał się regularnym 
bywalcem na naszych łamach. Tym razem ocenie 
poddaliśmy pasywny monitor – gratkę dla audiofilów 
z mniejszymi pomieszczeniami.

Linia Reference Premiere jest pozycjono-
wana powyżej gamy Reference (Base), 
jednak obie dzielą liczne, firmowe roz-

wiązania, a z wyglądu dość trudno je od siebie 
odróżnić – przynajmniej na pierwszy rzut oka. 
Na szczycie tej pierwszej gamy stoi okazała 
podłogówka RP-8000F (5998 zł za parę), 
zaś w tej drugiej jej odpowiednikiem jest – 
testowany już na naszych łamach (AV 8/2018) 
– model R-820F (3998 zł). Obie kolumny mają 
identyczne gabaryty oraz taki sam (dwudrożny) 
układ głośników ze średnio-wysokotonową  

tubą działającą powyżej 1,7 kHz. Różnią się 
jednak zastosowanymi głośnikami – te w serii 
Reference są oczywiście słabszej jakości – oraz 
paroma detalami (m.in. podstawami, pomarań-
czowym pierścieniem w tubie). 
Tym razem przedmiotem naszego zaintereso-
wania nie będą jednak podłogówki, a monitory 
RP-600M, które w niższej gamie nie mają 
odpowiednika i w całej ofercie Klipscha 
(zdominowanej przez zestawy wolnostojące) 
są najlepszymi i najdroższymi monitorami. 
Zastąpiły produkowany w latach 2015–2018 

model RP-160M, który łatwo poznać po zinte-
growanej podstawie odchylającej obudowy do 
tyłu (wzorem podłogówek). Poniżej RP-600M 
plasuje się monitor o oznaczeniu liczbowym 
„500”, stworzony na bazie mniejszego, 13-cm 
przetwornika nisko-średniotonowego. Różnica 
w cenie nie jest jednak wielka – kupując 500-ki 
zaoszczędzimy 550 zł. 

BUDOWA
RP-600M są to średniej wielkości zestawy 
kompaktowe z obudowami wentylowanymi 
do tyłu (bas-refleks), zbudowane na bazie 
firmowego kompresyjnego tweetera TractrixTM 
90x90 z tytanową membraną, którą w dużej 
mierze przesłania plastikowy (przezroczysty  
dyfuzor). W głośniku tym zastosowano ponad-
to system liniowego zawieszenia LTS (Linear 
Suspension Travel). Tweeter wyposażono 
także w komorę wytłumiającą przed magne-
sem ferrytowym o znacznych gabarytach. 
Analogicznie jak w RF-7III, tubę TractrixTM 
tworzą dwa przylegające do siebie elementy: 
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plastikowy odlew z wypustkami mocującymi 
oraz nakładany na niego gumowy kaptur 
z okrągłym wycięciem pośrodku i otworami 
pasującymi do wspomnianych wypustek. 
Rozwiązanie to pozwala z jednej strony 
ukryć wkręty mocujące, z drugiej – co chyba 
ważniejsze – umożliwia stworzenie tuby nie-
podatnej na wewnętrzne rezonanse i drgania. 
Omawiany głośnik pokrywa szerszy niż 
zwykle zakres pasma – od 1,5 do 25 kHz  
– a więc ponad cztery oktawy (w pasmie 
akustycznym – prawie cztery). To ważna 

informacja w kontekście kontrolowanych przez 
tubę TractrixTM charakterystyk kierunkowych. 
Zwróćmy uwagę na prostą zależność fizyczną: 
fala o częstotliwości 2 kHz ma długość około 
17 cm, co oznacza, że powyżej tej częstotliwo-
ści membrana typowego 6,5-calowego woofera 
promieniuje coraz bardziej skupioną wiązkę. 
To zaś zupełnie „nie zgadza się” z tym, co ge-
neruje kopułkowy tweeter, który przy 2–3 kHz 
niemal w ogóle nie zawęża wiązki, a zaburze-
nia charakterystyki pochodzą w dużej mierze 
od obudowy (efekt dyfrakcji). Przesunięcie 
częstotliwości podziału w okolice 1,5 kHz 
skutkuje ograniczeniem kierunkowości woofera 
przy górnym skraju odtwarzanego zakresu czę-
stotliwości, dopasowując jego charakterystykę 
rozpraszania do promieniowania tubowego 
tweetera. Jest to drugi równie ważny powód 
stosowania przez Klipscha tub, obok samego 
zwiększenia efektywności głośników wyso-
kotonowych, uzyskiwanego dzięki zasadzie 
działania przetworników kompresyjnych (dopa-
sowanie impedancji mechanicznej membrany 
do impedancji masy powietrza znajdującej się 
przed membraną). 
Tak samo jak niedawno testowany flagowy 
model kolumn RF-7III (spoza serii Heritage), 
RP-600M wykorzystują głośnik nisko-śred-
niotonowy ze sztywną metalową membraną 
Cerametallic, której receptura pozostaje słodką 
tajemnicą Klipscha. Miedziany odcień pochodzi 
od tego właśnie, obrabianego metodą toczenia 
maszynowego, metalu. Wydaje się, że to tylko 
warstwa miedzi, w dodatku lakierowana (ze 
względu na ryzyko utleniania się), naniesiona 
na lekki stop na bazie aluminium. Przedrostek 
„Cera” może też sugerować zastosowanie cera-
miki – trudno dociec, jak jest naprawdę. Głośnik 
wyposażono w spory magnes ferrytowy, kosz 
z blachy stalowej oraz duże otwory wentylują-
ce pod dolnym resorem. Zawieszenie odznacza 
się małą podatnością (głośnik jest sztywno 
zawieszony). 
Obudowy wykonano w tradycyjny sposób, 
co przy cenie 2800 zł absolutnie nie dziwi. 
Ścianki są z płyt MDF o zróżnicowanej grubości: 
od 15,5 (tył, boki) do 18,5 mm (front). We 
wszystkich narożnikach umieszczono klino-
wate wzmocnienia, poza tym nie ma żadnych 
usztywnień ani ożebrowań. Do wykończenia 
użyto okleiny winylowej (heban, orzech). 
W Stanach Zjednoczonych oferowane jest tak-
że wykończenie Piano Black (za dużą dopłatą), 
jednak w Europie nie jest ono dostępne. 
Sygnał do dość prostej zwrotnicy, zbudowanej 
z elementów przyzwoitej jakości (nie gorszych 
niż w RF7 III), dostarcza podwójny terminal 
głośnikowy – ten sam co we wspomnianych 

OCENA 96%
KATEGORIA SPRZĘTU C (graniczna B)  

DYSTRYBUTOR Konsbud HiFi, 
www.konsbud-hifi.com.pl 
CENA (ZA PARĘ) 2798 zł
Dostępne wykończenia: okleiny orzechowa, 
hebanowa

DANE TECHNICZNE
Konstrukcja:  
2-drożna BR wentylowana do tyłu
Głośniki: 25-mm kopułka tytanowa w tubie 
Tractrix 90x90, 165-mm nisko-średniotonowy 
Cerametallic
Podział pasma: 1500 Hz
Impedancja*: znamionowa 5 Ω,  
min. 3,43 Ω (185 Hz)
Efektywność: 96 dB/2,83 V/1 m
Moc znamionowa: 100 W (muzyczna 400 W)
Pasmo przenoszenia: 45 Hz – 25 kHz (±3 dB)
Wymiary (wys. x szer.  x głęb.): 
399 x 202 x 301 mm
Masa: 7,3 kg

1 2 3 4 5 6 7 8 9

OCENA
10

Zadziwiająco bliskie liniowości, niski poziom podkolorowań. 
Tuby nie muszą krzyczeć!

NEUTRALNOŚĆ

Znakomita – i to w zasadzie w całym pasmie. 
PRECYZJA

Czułe na dobór, a przede wszystkim jakość elektroniki, 
kabli. W optymalnych warunkach czarują ekspresją i drivem, 
w ogóle nie kalecząc uszu.

MUZYKALNOŚĆ

Perfekcyjna głębia, ostra lokalizacja – także na dalszych 
planach. Muzyczny spektakl. 

STEREOFONIA

To chyba żadne zaskoczenie, że jest świetna. Co ważne – 
także, a może nawet przede wszystkim, w skali mikro. 

DYNAMIKA

Nie sili się na zejście w rejony 30-hercowe, ale ma mnóstwo 
energii, drive’u. Bardzo dobra kontrola i brak problemów 
jako takich.

BAS

* - wartości zmierzone
Oceny punktowe są relatywne do ceny.

Po zdjęciu gumowej 
nakładki tuby pojawia 
się oryginalny system 
jej mocowania oraz 
„miedziany" (z koloru) 
pierścień oddzielający 
dwie sekcje tuby. 

Głośnik średnio-wysokotonowy ma komorę 
wytłumiającą oraz bardzo porządny magnes. 
To kawałek porządnej techniki – niezbyt częsty 
widok w monitorach za mniej niż 3000 zł. 

flagowcach. Port BR z łagodnymi wyprofilowa-
niami o dużym promieniu krzywizny (szczegól-
nie w poziomie) dostrojono do częstotliwości 
50 Hz . Jego profil jest identyczny jak w redak-
cyjnych RF7 III. 

BRZMIENIE
Nie ukrywam swojej fascynacji ostatnimi do-
konaniami marki Klipsch, która – mam wrażenie 
– przez lata była „zaszufladkowana” jako produ-
cent bardzo dobrych systemów głośnikowych, 

Tytanowa kopułka znajduje się za silikonowym 
rozpraszaczem przesłaniającym znaczną część 
membrany. 
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ale raczej do kina domowego niż stereo. Cztery, 
a teraz już pięć przetestowanych konstrukcji 
dowodzi, że takie przyporządkowanie jest 
całkowicie błędne i stereotypowe. 
Uważni Czytelnicy zapewne dostrzegli, że 
zmieniłem swoje prywatne zestawy głośni-
kowe. Nastąpiło to po 19 latach. Następcy 
poczciwych Zollerów Temptation z roku 1999 
szukałem przez kilka ostatnich lat. Oczywiście 
założyłem pewien limit cenowy – konstrukcje 
grubo powyżej 100 tys. złotych nie wchodziły 
w rachubę. W końcu, zupełnie nieoczekiwanie, 
znalazłem to, czego szukałem. Klipsche RF-7III 
kosztują skromny ułamek wspomnianej kwoty. 
Mimo to są wyśmienite – przede wszystkim 
dlatego, że realizują postulat wielowymiarowe-
go realizmu brzmienia, totalnego angażowania 

Y    estawy gło nikowe Klipsch RP-600M

słuchacza w muzyczny spektakl. Tego poszuku-
ję w systemach audio, w szczególności w tych 
drogich. Wcześniej zadziwiły mnie podłogówki 
z serii Reference – wspomniany model R-820F. 
Sądziłem, że monitor niebędący przecież spe-
cjalnością Klipscha może być tym produktem, 
na którym jego inżynierowie w końcu się 
„potkną”. Z drugiej strony, dlaczego miałoby się 
jednak tak stać? – w końcu zestawy kompak-
towe stawiają mniejsze wyzwania niż duże 
podłogówki, a rozwiązania tu i tam są te same. 
Wystarczy tych dywagacji. Jak grają RP-600M 
– jedyne podstawkowe monitory tej marki, 
które mają szanse na zainteresowanie ze 
strony szerokiej grupy audiofilów? Lakoniczna 
odpowiedź brzmi: więcej niż bardzo dobrze. 
Ostatnimi czasy pisałem wiele razy na tych 
łamach, że niedrogie zestawy głośnikowe 
potrafią dziś zaskakująco wiele. RP-600M 
to kolejny przykład skłaniający do takiego 
stwierdzenia. Krótki kontakt w warunkach 
sklepowych, z nie do końca dobrze dobraną 
elektroniką, może stworzyć obraz odmienny od 
tego, który opisuję poniżej, bowiem z jednej 
strony potrzebne jest dobre wygrzanie tych 
kolumn, z drugiej – trochę troski w zakresie 
ustawienia i doboru elektroniki. Zdecydowanie 
warto zainwestować w dobre podstawki lub 
nawet akcesoria (stopki itd.). Podstawki nie po-
winny być niższe niż 60 cm – odradzam odsłuch 
z pozycji, w której uszy znajdują się powyżej 
tweetera. Lepszą integrację uzyskujemy na osi 
lub tuż pod nią. A elektronika? Żywo, ale w żad-
nym razie sucho brzmiąca. Pożądana jest choć 
odrobina ciepła i/lub miękkości, ale nie za cenę 
„zmulenia”. Warto postawić na żywy, barwny 
wzmacniacz. Podobnie rzecz ma się ze źródłem. 
Odradzam amplitunery A/V i komponenty 
naprawdę tanie. W najgorszym razie uzyskamy 
z Klipschów dużo poprawnego i dynamicznego 

 

System 
odsłuchowy
POMIESZCZENIE: 
30 m2 zaadaptowane 
akustycznie, dość 
silnie wytłumione
ŹRÓDŁA: Auralic 
Aries + Meitner 
MA-1, Pioneer PD-77, 
Yamaha WX-010
PRZEDWZMACNIACZ: 
Conrad-Johnson ET2 
WZMACNIACZ 
MOCY: Audionet 
AMP1 V2 
WZMACNIACZ 
ZINTEGROWANY: 
Pioneer A-40AE
INTERKONEKTY: 
Stereovox 
HDSE, Albedo 
Metamorphosis
KABLE 
GŁOŚNIKOWE: 
KBL Sound Red Eye 
Ultimate, Albedo Blue, 
Melodika Purple Rain 
2x2,5 mm2
AKCESORIA: stoliki 
Rogoz Audio 4SPB/
BBS, StandART 
STO, platformy 
antywibracyjne PAB 
ZASILANIE: 
dedykowana linia 
zasilająca, listwy 
Furutech f-TP615, 
GigaWatt PF-2, 
kable zasilające KBL 
Sound Himalaya PRO, 
Zodiac, Spectre

dźwięku, w najlepszym 
natomiast – brzmienie 
ekspresyjne, żywe, 
szybkie, barwne i bar-
dzo dynamiczne, ale 
bez skłonności do agre-
sji. Pierwszy wariant 
przećwiczyłem na bazie 
konfiguracji Pioneer 
A-40AE plus Yamaha 
WX-010 – sumarycznie 
tańszej niż kolumny. 
System ten pokazał ja-
kieś 40–50% potencjału 
tych kolumn. Nakreślił 
ich charakter, a raczej 
w dużej mierze jego 
brak, nie był natomiast 
w stanie wyłuskać ich 
prawdziwych walorów. 
Z kolei to, co usłyszałem 
w połączeniu (z niereali-
styczną) elektroniką 
referencyjną, przeszło 
moje – i tak przecież 
niemałe – oczekiwania. 
Zacznę od ogólnego 
balansu. Przez dłuższy 
czas byłem skłonny 
napisać, że Klipsche tro-
chę eksponują wyższy 
środek kosztem góry, 
jednak teraz nie jestem 
już tego taki pewien. 
Bezsprzeczne jest to, 
że są to głośniki o wi-
talnym, zdecydowanym 
brzmieniu. W żadnym 
razie nie chodzi tu 
o ekspozycję skrajów 

Producent określa impedancję jako „kompatybilną z 8 Ω ”, co jest przejawem, że tak to 
ujmę, sporego optymizmu. Wartości 8 Ω  (lub więcej) są uzyskiwane dopiero powyżej 
1 kHz oraz w dwóch wąskich zakresach basu (33–50 Hz i 70–110 Hz), tymczasem 
minimum modułu impedancji w testowej parze miało wartość 3,43 Ω . Przebieg wykresu 
uprawnia do zakwalifikowania RP-600M jako zestawów znamionowo 5-omowych. Faza 
elektryczna nie jest problematyczna, chociaż w okolicach podziału pasma (1,3–1,4 kHz) 
przyjmuje ona duże wartości dodatnie – ponad 60 stopni. 
Duża deklarowana efektywność Klipschów (w rzeczywistości jest ona znacznie niższa 
niż 96 dB – nie sądzę, by przekraczała 90 dB, co i tak byłoby świetnym wynikiem 
jak na dwudrożny monitor) będzie zachęcać do eksperymentów ze wzmacniaczami 
lampowymi. Czy do dobry pomysł? Warunkowo tak. Spora, a w dodatku monotoniczna 
zmienność modułu impedancji w zakresie od 180 Hz (minimum) do 2 kHz (maksimum 
wynoszące ok. 23 Ω ) sprawi, że wzmacniacz lampowy o dużej impedancji wyjściowej 
(powyżej 2 Ω ) wyeksponuje zakres górnej średnicy (nawet o około 2 dB) kosztem 
wyższego basu i niższego środka. Zrobi więc coś niejako wbrew naturze urządzeń tego 
typu. Nie znaczy to, że musi zabrzmieć gorzej niż tranzystor, jednak taki scenariusz, 
mając na uwadze charakter brzmienia Klipschów, nie jest optymalny. Ale warto 
spróbować. 

IMPEDANCJA & FAZA ELEKTRYCZNA

Terminale i mocno wyprofilowany port BR do 
złudzenia przypominają tył RF7 III.
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pasma. Średnica – bardziej ta wyższa niż niższa 
– zdaje się grać pierwsze skrzypce. Poziom 
podbarwień – tych wąsko-, jak i szerokopasmo-
wych – uznałem za niski. Prawdą jest także, że 
RP-600M brzmią raczej mało obficie. Budzą 
skojarzenia z lekkoatletą o wyraźnej, lecz 
niezbyt obfitej muskulaturze – powiedzmy 
biegaczem na 800 m. W tej sportowej analogii 
większość systemów głośnikowych w podobnej 
cenie przybiera postać zwykłych ludzi, którzy 
ze sportem w ogóle nie mają do czynienia, co 
najwyżej w postaci weekendowych przejaż-
dżek na rowerze. RP-600M są więc bardzo 
wysportowane i sprawne. Z ogromną łatwością 
(w relacji do ceny i gabarytów) potrafią śledzić 
dynamiczne skoki głośności w nagraniach, 
rekonstruując niemalże cały raster dynamiki. 
Ograniczenia pojawiają się oczywiście tam, 
gdzie się ich spodziewamy, czyli na dole. Nie 
jest to jednak ten rodzaj kompresji, który 
zwykle jest udziałem dwudrożnych monitorów 
z 6,5-calowym wooferem. Tutaj po prostu 
„rezygnujemy” z rozmachu i skali dźwięku, na-
tomiast impulsywność, żywość, transjenty – to 
wszystko pozostaje na obiektywnie wysokim 
poziomie. Testowane ostatnio B&W 606 scho-
dzą niżej, nie mają jednak tej szybkości i precy-
zji w wyższym basie. Tutaj podzakres ten jest 
tylko minimalnie uwypuklony, poza tym mamy 
jednak do czynienia z basem zaskakująco rów-
nym, zwartym, szybkim i wzorowo czytelnym 
(w tej klasie). Rozciągnięcie jest dobre, ale na 
pewno nie wyjątkowe, choć poniżej 40 Hz coś 
jeszcze się dzieje. Ewidentnie konstruktorzy 
postawili na impuls i wykop, nie na masę i ni-
skie pomruki. Mnie taki kompromis odpowiada, 
ale kto lubi miłe brzucha masowanie, ten 
najpewniej stwierdzi konieczność uzbrojenia 
się w subwoofer. Tworzenie masy dźwięku – tej 
będącej skutkiem obfitości w górnym basie czy 
niższej średnicy – nie jest domeną RP-600M. 
Sztandarową ich zaletą jest natomiast firmowy 
wigor i „chęć do grania”. Jakiej płyty by nie 

wrzucić do odtwarzacza (albo: czego nie dodać 
do playlisty), zawsze otrzymujemy bardzo  
żywy, ekspresyjny dynamicznie dźwięk 
o nieprzeciętnym „foot tapping factor”. 
Przytupywanie nóżką jest na porządku 
dziennym, a gdy włączyłem kultowy numer 
„Smoke on the Water” Zeppelinów z plikowego 
wydania hi-res (24/96) albumu „Live in Tokyo” 
(1972), doznałem szoku, jak wiernie i wciągają-
co zabrzmiało to, skądinąd znakomite, nagranie 
na żywo. Głowa szarpała w przód i tył, na moim 
ciele pojawiła się gęsia skórka. Nie przychodzi 
mi do głowy żaden mały głośnik za niecałe 
3000 zł, który stworzyłby tak realistyczny 
spektakl. Dla porządku dodam, że odsłuch od-
bywał się z elektroniką referencyjną. Osobiście 
nie widzę powodów, dla których miałbym tego 
typu głośnikom oszczędzić takiego „zaszczytu”, 
skoro potrafią tyle, ile potrafią. Sądzę, że wielu 
właścicieli systemów high-end nie wiedziałoby, 
o co tutaj chodzi. 
Ogromny wpływ na poczucie wykonania live 
„tu i teraz” ma stereofonia tych kolumn. RF7 
III nauczyły mnie już przez ten dość krótki czas, 
że projekcja przestrzeni w wydaniu Klipschów 
jest niebywale dobra. To samo jest z RP-600M. 
Tubowy tweeter ma tu swój niewątpliwy 
wkład. Scena imponuje głębią i precyzją loka-
lizacji (szczególnie na dalszych planach, które 
nie są rozmyte), jest też świetnie oderwana od 
kolumn, ale największe wrażenie robi spójność 
całości. 
Wysokie tony są tym zakresem, który 
chyba najbardziej zaskakuje, pokazując jak 
nieprawdziwe bywają audiofilskie stereotypy. 
Przypomnę, że tweeter nie jest li tylko tweete-
rem, ale także głośnikiem odtwarzającym jedną 
oktawę w średnim zakresie. Oczywiście ma 
to pozytywny wpływ na jednolitość zakresu 
średnio-wysokotonowego, ale samo w sobie 
nie tłumaczy tego, jak gładko i nienatarczywie 
brzmi góra pasma. W rzeczy samej, RP-600M 
są w tym zakresie pasma cichsze niż większość 

współczesnych zestawów głośnikowych. 
O rozjaśnieniu sopranów w ogóle nie może być 
mowy – chyba że podłączymy ewidentnie złą 
elektronikę. Wysokie tony brzmią naprawdę 
czysto, w gruncie rzeczy są lepiej okiełzna-
ne niż w przypadku RF7 III. Soprany małych 
Klipschów poradziły sobie bardzo przyzwoicie 
ze skrzypami Adama Bałdycha („Brothers”, 
„Bridges”), którym nie brakowało wysublimo-
wania. Z drugiej strony, pomimo nawet pewnej 
powściągliwości, górny skraj pasma nie tłumił 
mikroplanktonu i tzw. powietrza w mszy B-moll 
J.S. Bacha (Dunedin Consort, hi-res 24/192). 
Ale jest coś jeszcze, co wyróżnia wysokie tony – 
dynamika. Rzadko się mówi i pisze o niej w od-
niesieniu do sopranów, ale to ważny aspekt 
reprodukcji omawianego zakresu – wszak 
krawędzie transjentów „lokują się” właśnie 
tutaj i to od szybkości oraz dynamiki tweetera 
zależy w dużej mierze efekt końcowy. Pod tym 
względem testowane monitory stanowią klasę 
samą dla siebie (na tym pułapie cenowym). 

NASZYM ZDANIEM
To może stawać się nudne – tak, zdaję sobie 
z tego sprawę. Ale co zrobić w sytuacji, gdy 
Klipsch właśnie wypuścił sporo nowości, 
a każdy kolejny zestaw głośnikowy tej marki 
jest… po prostu rewelacyjny. Przyznaję jednak, 
że euforia nie przyszła wcale od razu. RP-
600M wymagają dość długiego wygrzewania. 
Początkowo brzmią trochę surowo i „sztywno”. 
Z upływem dni brzmienie się wygładza i dojrze-
wa. Te niedrogie kolumny w zgoła niesamowity 
sposób – typowy dla znacznie droższych modeli 
– doceniają elektronikę wysokiej klasy. Są jed-
nak na tyle spójne i bezproblemowe, że nawet 
z tanią integrą Pioneera i miękko grającym 
podstawowym streamerem Yamahy zagrały sa-
tysfakcjonująco. Trzeba jedak mieć na uwadze, 
że niedostatki elektroniki obnażą bez skrupu-
łów. Bałbym się zestawień z amplitunerami 
A/V, które – z uwagi na wizerunek marki – mogą 
być częstym kompanem tych głośników. Jeśli 
ktoś poszukuje prostego i niedużego systemu, 
świetną propozycją może być Naim Uniti Atom  
albo dobre źródło za 5–6 tys. zł i raczej miękko 
brzmiący wzmacniacz w podobnej cenie lub 
droższy. Klipsche zdecydowanie zasługują na 
droższą, a nawet znacznie droższą (od siebie) 
elektronikę. To, co potrafią, naprawdę zadziwia. 
Stereofonia, bas, żywość grania, ekspresja 
i timing są ze zupełnie innej półki, niż sugeruje 
cena. Jedyne, o czym należy pamiętać, to fakt, 
że nie grają obficie, ciepło i miękko. Te cechy 
powinna posiadać reszta toru, jeśli celem jest 
zanurzenie się w muzyce – od Deep Purple po 
barok. Gorąco polecam! 

Zwrotnica to tylko pięć elementów. W torze 
wysokotonowym nie ma szeregowego 
tweetera. 

Jednostka nisko-średniotonowa ma efektywne 
chłodzenie cewki oraz całkiem pokaźny magnes. 
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